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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. április  
19-én megtartott nyilvános testületi üléséről. 
 
Az ülés helye:  Községháza (Bakonykúti, Szabadság u. 41.)    
                    
Jelen vannak:  
 

Marics József   polgármester 
  Szalmási Tamás Ferencné alpolgármester 

Kaufmann Jenő Antalné      képviselő 
                     Horváth István           képviselő 
 
Távol maradt:  
 

Hajdú Csaba              képviselő 
 
   
Tanácskozási joggal:  
 
  Kovács Edit    jegyző 
 
 
Marics József polgármester:  
Üdvözölte az ülésen megjelenteket, és megállapította, hogy a Képviselő-testület 
ülése határozatképes, mert a megválasztott 5 fő képviselőből 4 fő testületi tag jelen 
van, 1 fő igazoltan távol. Elmondta, hogy a meghívó és a napirendi előterjesztések 
írásban kiküldésre kerültek a képviselőknek, az ülésről hangfelvétel készül. 
Megkérdezte, hogy az előterjesztett napirenddel kapcsolatban van-e hozzászólás, 
észrevétel. Mivel hozzászólás, észrevétel nem volt, javasolta a Képviselő-testületnek 
a meghívóban szereplő napirend elfogadását. 
 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
23/2017. (IV.19.) önkormányzati határozata 

az ülés napirendjének elfogadásáról 
 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. április 19-i nyilvános 
ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
 
Napirend: 
 
1) Tájékoztatás az egészségügyi ellátás helyzetéről (háziorvosi, védőnői, fogorvosi 

ellátás) – a feladatot ellátók előterjesztésében 
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2) Javaslat a településképi arculati kézikönyv elkészítésére és a HÉSZ 
felülvizsgálatára a benyújtott árajánlatok alapján – a polgármester 
előterjesztésében 

3) Javaslat az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítására – a 
polgármester előterjesztésében 

4) Javaslat a 2017. évi közbeszerzési terv elfogadására – a jegyző 
előterjesztésében 

5) Javaslat a polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítására – 
az Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottság elnöke előterjesztésében 

6) Javaslat az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítására 
– az Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottság elnöke előterjesztésében 

7) Javaslat a nem közművel összegyűjtött szennyvíz közszolgáltatás 
költségelszámolásának elfogadására – a polgármester előterjesztésében 

8) Javaslat az Isztiméri Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület elszámolásának 
elfogadására – a polgármester előterjesztésében 

9) Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta végzett munkáról, főbb 
intézkedésekről, eseményekről – a polgármester előterjesztésében 

10) Egyebek 
 
 

---------------------------------------- 

 
 

Napirendek tárgyalása 
 

 
1) Tájékoztatás az egészségügyi ellátás helyzetéről (háziorvosi, védőnői, 

fogorvosi ellátás) – a feladatot ellátók előterjesztésében 
 
Marics József polgármester:  
Mivel a beszámolókat a képviselők előzőleg megismerésre megkapták, csak annyit 
fűzött hozzá, hogy a háziorvosi ellátás előző évi változásairól a Képviselő-testületnek 
tudomása van. Lakossági bejelentés, panasz nem érkezett egyik ellátással 
kapcsolatban sem. Kérte, amennyiben elfogadják a beszámolókat, kézfelemeléssel 
jelezzék. 
 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
24/2017. (IV.19.) önkormányzati határozata 

a háziorvosi beszámoló elfogadásáról 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a háziorvosi szolgálat 2016. 
évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
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A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
25/2017. (IV.19.) önkormányzati határozata 

a védőnői beszámoló elfogadásáról 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a védőnői szolgálat 2016. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
 
 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
26/2017. (IV.19.) önkormányzati határozata 

a fogorvosi beszámoló elfogadásáról 
 

Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a fogorvosi ellátás 
2016. évi helyzetéről szóló beszámolót elfogadta. 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
--------------------------------------- 

 
 
2) Javaslat a településképi arculati kézikönyv elkészítésére és a HÉSZ 

felülvizsgálatára a benyújtott árajánlatok alapján – a polgármester 
előterjesztésében 

 
Marics József polgármester: 
Elmondta, hogy a településképi arculati kézikönyvet 2017. október 1-ig kell az 
önkormányzatoknak elkészíttetni. Négy árajánlatot kértek be ennek elkészítésére, 
hármat a HÉSZ felülvizsgálatára. Sajnos, arról még nincs információ, hogy lesz-e 
ezen feladatokra pályázati forrás, vagy önerőből kell megvalósítani, ezért azt 
javasolta, hogy első lépésben csak az arculati kézikönyv elkészítésére, valamint a 
településfejlesztési koncepció elkészítésére kössenek szerződést. Ennek fedezete a 
2017. évi költségvetésben biztosított, a többi településképi eszköz elkészítésére csak 
a későbbiekben kerüljön sor, amelyre a fedezetet 2018. évi költségvetésben 
biztosítanak. Javasolta a Fehér VÁRtervező Kft. ajánlatának elfogadását, mert a 
kedvező az ajánlatuk és a környékbeli települések kézikönyvét is ők csinálják, így 
ismerik a környék sajátosságait. Kérte a képviselőket, amennyiben egyetértenek, 
hogy a Fehér VÁRtevező Kft ajánlatát fogadják el, kézfelemeléssel jelezzék. 
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A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
27/2017. (IV.19.) önkormányzati határozata 

a települési arculati kézikönyv készítésére, valamint a településfejlesztés és 
településrendezési eszközök felülvizsgálatára benyújtott árajánlatokról 

 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a települési 
arculati kézikönyv készítésére, valamint a településfejlesztés és településrendezési 
eszközök felülvizsgálatára benyújtott árajánlatokat, és úgy döntött, hogy a Fehér 
VÁRtervező KFT. (8000 Székesfehérvár, Rába u. 22.) árajánlatát fogadja el az 
ajánlatban szereplő, részletezett tartalommal. 
 
A települési arculati kézikönyv elkészítésének díja 300 e Ft + Áfa, a 
településrendezési eszközök elkészítésének díja 4.300 e Ft + Áfa, melynek fedezetét 
az önkormányzat 2017-2018. évi költségvetésében biztosítja. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
 
 

--------------------------------------- 
 
 
3) Javaslat az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítására – a 

polgármester előterjesztésében 
 
Marics József polgármester: 

       A 2016. évi költségvetési rendelet módosítására a változások miatt volt szükség. A 
bevételi és kiadási oldalon is volt változás, amelyet a rendelet készítésekor még nem 
lehetett előre látni. A bevételi oldalon 2.950.000.-Ft pályázati pénz miatt módosult, a 
kiadási oldalon a hivatal tetőcseréje nem volt betervezve összeg.  

 
      Kovács Edit jegyző: 
       A költségvetési beszámoló május közepére fog elkészülni. Nagy eltérés ehhez 

képest nem lesz, legfeljebb a különböző sorok között a könyvelési előírások miatt kell 
változtatni, de összegszerűen lényegében ugyanez lesz. 
 
Marics József polgármester: 

       A költségvetés módosítás azt a célt szolgálja, hogy minden kiadási és bevételi tétel a 
helyére kerüljön, ne kelljen az önkormányzatnak támogatást visszafizetni. Kérte a 
képviselőket, amennyiben elfogadják a költségvetési rendelet módosítását, 
kézfelemeléssel jelezzék. 

    
 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő rendeletet alkotta: 
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Bakonykúti Község Önkormányzat 
4/2017. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 
2/2016.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

A rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve 
 

--------------------------------------- 
 

 
4) Javaslat a 2017. évi közbeszerzési terv elfogadására – a jegyző 

előterjesztésében 
 
Marics József polgármester: 
A közbeszerzési terv minden önkormányzat részére kötelezően elvégzendő feladat. 
Bakonykútiban előreláthatólag a 2017. évben nem várható olyan feladat, amely 
közbeszerzést igényel, ezért a közbeszerzési terv nullás tartalmú. Szavazásra tette 
fel a közbeszerzési terv elfogadását. 
 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
28/2017. (IV.19.) önkormányzati határozata 

A  2017. évi közbeszerzési terv elfogadásáról  
 

Bakonykúti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről 
szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 
Bakonykúti Község Önkormányzata 2017. évi Közbeszerzési Tervét a határozat 
melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős:  polgármester 
Határidő:  azonnal 
 

BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
28/2017. (IV. 19.) HATÁROZAT MELLÉKLETE 

2017. évi közbeszerzési terv 
 

Tervezett 
közbeszerzés 
elnevezése, 

tárgya 

Közbesz
erzés 

(becsült) 
értéke Ft 
(Nettó)  

A közbeszerzés pénzügyi forrásai (Ft) Köz-
beszer-

zés 
megkez-
désének 
tervezett 

idő-
pontja 

 
A 

tervezett 
eljárás 
típusa 

Költség
-vetési 
támo-
gatás 

Saját 
forrás 

Eu. 
támogatá

s 

Egyéb 
forrás 

----------- ---------- ------- --- ------ ------ ---- ------ 

 
--------------------------------------- 



 

6 

 

6 

 
5) Javaslat a polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének 

megállapítására – az Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottság elnöke 
előterjesztésében 

 
Marics József polgármester: 
Felsorolta az előző években a polgármesteri illetmény meghatározásának elveit, és 
ismertette a 2017. évtől érvényes, erre vonatkozó szabályokat, amelyek kötelezően 
betartandóak az önkormányzatok részére. 2017. január 1-től az államtitkári 
illetményhez igazították a polgármesteri illetményeket. Az előterjesztésben a 
képviselők megismerhették a kiszámítás módját és a pontos összeget. Bejelentette, 
hogy személyes érintettsége miatt nem kíván részt venni a polgármesteri tiszteletdíj 
és költségtérítés megállapításáról szóló szavazásban.   
 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
29/2017. (IV.19.) önkormányzati határozata 

Marics József polgármester személyes érintettségéről 
 

Bakonykúti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 
tiszteletdíjáról és költségtérítéséről való döntéshozatalból Marics József 
polgármestert kizárja 
 
 
Horváth István bizottsági elnök: 
Szavazásra bocsátotta a polgármesteri illetmény elfogadására vonatkozó határozati 
javaslatot, melyet az Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottság is támogatott. 
 
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
30/2017. (IV.19.) önkormányzati határozata 

Marics József polgármester tiszteletdíjáról és költségtérítéséről 
 

1. Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: 
képviselő-testület) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 71. § (4) bekezdés e) pontja 
alapján, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény 225/L. § (1) bekezdése és 131. § (1) bekezdése alapján 
megállapítja, hogy a polgármester tiszteletdíját a felsorolt törvényhelyek 
mérlegelési jog biztosítása nélkül meghatározzák. A képviselő-testület 
tudomásul veszi, hogy 2017. január 01. napjától Marics József polgármester 
tiszteletdíja havi bruttó 149.576,- Ft, száz forintra kerekítve: 149.600,- Ft, 
azaz Száznegyvenkilencezer-hatszáz forint. 
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2. Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Mötv. 71. § (6) 
bekezdése alapján tudomásul veszi, hogy a polgármesteri költségtérítés havi 
összege 2017. január 01. napjától a polgármesteri tiszteletdíj 15 %-ának 
megfelelő összeg, bruttó 22.440,- Ft, azaz Huszonkettőezer-
négyszáznegyven forint. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős:      jegyző 

 
--------------------------------------- 

 
6) Javaslat az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének 

megállapítására – az Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottság elnöke 
előterjesztésében 

 
Szalmási Tamás Ferencné alpolgármester: 
Elmondta, hogy az előzőleg megállapított alpolgármesteri illetménye valóban az 
előterjesztésben szereplő 52.350.- Ft volt, de saját elhatározásából ennek az 
összegnek a feléről lemondott, mert úgy gondolta, az ő tiszteletdíja nem lehet 
majdnem azonos a polgármesterével, hiszen a munka elvégzésében nem azonos 
arányban vesznek részt. Az alpolgármesteri tiszteletdíjának felét az - önkormányzat 
költségvetésében maradó összegként - a település kiadásaihoz való 
hozzájárulásként értelmezte. Tényleges alpolgármesteri tiszteletdíja 26.200.-Ft. Ezt a 
tényt az akkori jegyző határozatba foglalta, melyet továbbküldtek a Magyar 
Államkincstárhoz, hogy a tiszteletdíjat a módosított összeggel számfejtsék. Kérte az 
előterjesztésben szereplő összeg módosítását.  
 
Marics József polgármester: 

       Annyiban pontosította Szalmási Tamásné által elmondottakat, hogy a lemondás 
tényét nem határozatban, hanem nyilatkozatban kellett a Kincstár felé megküldeni, 
ami meg is történt.  
 

      Szalmási Tamás Ferencné: 
       Véleménye szerint a most meghozandó határozatban a fele összegnek kellene 

szerepelni, hiszen valójában a meghatározott összeg felét kapja. 
  

Kovács Edit jegyző: 
       A határozat a tiszteletdíj teljes összegét kellett, hogy tartalmazza, ami azt mutatja, 

hogy a jogszabályi előírásoknak megfelel, de Alpolgármester Asszony nyilatkozatban 
lemondhatott az összeg általa meghatározott részéről. Az idei évtől megszűnt a 
tiszteletdíj alsó limitje, így a Képviselő-testület hozhat olyan határozatot, amelyben 
már a csökkentett összeg szerepel.  
 
Szalmási Tamás Ferencné: 
Kérte, hogy a határozatban a valósan megkapott összeg szerepeljen, és kérte 
személyes érintettsége miatt a szavazásból való kizárását. 
 
Kovács Edit jegyző: 
Javasolta, hogy a határozatban a módosított összegek kerüljenek elfogadásra. Az 
alpolgármesteri tiszteletdíj összege így 26.200.-Ft-ra, a költségtérítés összege 
3.930.- Ft-ra változik. 
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Marics József polgármester: 
Szavazásra tette fel Szalmási Tamás Ferencné szavazásból való kizárásának és az 
alpolgármesteri illetmény összegének és költségtérítésének kérdését. 
 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
31/2017. (IV.19.) önkormányzati határozata 

Szalmási Tamásné alpolgármester személyes érintettségéről 
 

Bakonykúti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alpolgármester 
tiszteletdíjáról és költségtérítéséről való döntéshozatalból Szalmási Tamásné 
alpolgármestert kizárja 
 
 

--------------------------------------- 
 
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
32/2017. (IV.19.) önkormányzati határozata 

Szalmási Tamás Ferencné  alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének 
megállapításáról 

 
Bakonykúti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 
alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról szóló előterjesztést és Szalmási 
Tamás Ferencné alpolgármester tiszteletdíját 26.200,- Ft-ban, azaz Huszonhatezer-
kettőszáz forintban, költségtérítését 3.930,- Ft-ban, azaz Háromezer-
kilencszázharminc forintban állapítja meg 2017. január 1-től. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 

 
------------------------------------------- 

 
 
7) Javaslat a nem közművel összegyűjtött szennyvíz közszolgáltatás 

költségelszámolásának elfogadására – a polgármester előterjesztésében 
 
Marics József polgármester: 
Annyit kívánt hozzátenni a DRV Zrt. által benyújtott elszámoláshoz, hogy az 
elszállított szennyvíz 2016. évben 713 m³, ami az éves vízfogyasztás 10%-át jelenti, 
ez reálisnak mondható. Kérte, aki elfogadja az elszámolást, kézfelemeléssel jelezze. 
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A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
33/2017. (IV.19.) önkormányzati határozata 

a nem közművel összegyűjtött szennyvíz 2016. évi elszámolásának 
elfogadásáról 

 
Bakonykúti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatás költségeinek 
elszámolását elfogadta. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 

 
 

------------------------------------------ 
 

 
8) Javaslat az Isztiméri Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület 

elszámolásának elfogadására – a polgármester előterjesztésében 
 
Marics József polgármester: 
Az Isztiméri Tűzoltó és Védő Egyesület Bakonykúti önkormányzatától kapott 50.000.- 
Ft támogatásának elszámolását a képviselőknek előzőleg megismerésre elküldte. 
Véleménye szerint az egyesület, mint polgárőrség is jól, megbízhatóan végzi a 
munkáját, mindig lehet rájuk számítani. Kérte, aki elfogadja beszámolójukat, 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
34/2017. (IV.19.) önkormányzati határozata 

az Isztimér Önkéntes Tűzoltó és Védő Egyesület támogatásának 
elszámolásáról 

 
Bakonykúti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Isztimér Önkéntes 
Tűzoltó és Védő Egyesület 2016. évi munkájáról és az Önkormányzat által nyújtott 
50.000,- Ft támogatás felhasználásáról szóló beszámolót elfogadta. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 
 
 

--------------------------------------------- 
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9) Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta végzett munkáról, főbb 

intézkedésekről, eseményekről – a polgármester előterjesztésében 
 
Marics József polgármester: 
Elmondta, hogy a beszámolóból kimaradt, hogy 2014-ben döntöttek arról, hogy 
megszüntetik az Bakonykútiért Közalapítványt. A megszüntetés az utolsó szakaszba 
érkezett, folyik a végelszámolás. Előre láthatóan még félév, amíg a végelszámolást a 
bíróság elfogadja, és megszüntethető a Közalapítvány. Érintőlegesen néhány szóval 
a beszámoló pontjaihoz fűzött pár információt. A szennyvíz projekthez a független 
szakértő eddigi véleménye, hogy nem javasolja a projekt elindítását, de még további 
vizsgálatokat el fognak végezni, és a végleges eredményt ennek függvényében adja 
ki. Szavazásra kérte a képviselőket a beszámoló elfogadására. 
 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
35/2017. (IV.19.) önkormányzati határozata 
a polgármesteri tájékoztató elfogadásáról 

 
Bakonykúti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester elmúlt 
ülés óta végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadta. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: jegyző 
 

----------------------------------------- 
 
 
10) Egyebek 

 
Marics József polgármester: 
Minden önkormányzat köteles elkészíttetni egy energia-racionalizálási tervet. Ezt a 
tervet az önkormányzat saját épületeire kell elkészíteni. Egy cégtől sikerült 
árajánlatot bekérni, akik 60.000.-Ft + ÁFA összegért vállalnák a jogszabályi 
megfelelés teljesítésére az Energia-megtakarítási Intézkedési Terv elkészítését. 
Javasolta az árajánlat elfogadását. Kérte, amennyiben a képviselők elfogadják az 
árajánlatot, kézfelemeléssel jelezzék. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
36/2017. (IV.19.) önkormányzati határozata 

az energia-megtakarítási intézkedési terv elkészítésére benyújtott árajánlat 
elfogadásáról 
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Bakonykúti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Wattmanager kft. (2131 
Göd, Rómaiak útja 8.) árajánlatát az Energia-megtakarítási Intézkedési Terv 
elkészítésére vonatkozóan 60.000,- Ft + Áfa díjért elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 
  

---------------------------------- 
 
 
Marics József polgármester: 
Tájékoztatott arról, hogy az idei évben is lehetőség van a lakossági víz- és 
csatornaszolgáltatás díjának csökkentésére irányuló pályázat benyújtására. 
Javasolta, hogy használják ki a lehetőséget, és amennyiben a képviselők 
egyetértenek, nyújtsák be a pályázatot. 
 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
37/2017. (IV.19.) önkormányzati határozata 

az ivóvíz díjának csökkentésére pályázat benyújtásáról 
 

Bakonykúti  Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a 2017. évi lakossági 
víz- és csatornaszolgáltatás díjának csökkentésére pályázatot nyújt be a Magyar 
Államkincstár felé. A Képviselő Testület meghatalmazza a polgármestert az állami 
támogatás igénylésének benyújtására és a pályázattal kapcsolatos teendők 
lebonyolítására.  
 
Határidő: 2017. április 27. 
Felelős: polgármester 
 

---------------------------------- 
 
 
Mivel több napirend nem volt, a polgármester megköszönte az ülésen való részvételt, 
majd az ülést bezárta. 
 
 

K. m. f. 
 
 
 

 Marics József Kovács Edit 
 polgármester jegyző 

 
 
 


